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ΘΕΜΑ : Πξόζθιεζε Παξνπζίαζεο ηξαηεπζίκωλ Κιάζεο 2021 (Γελλεκέλωλ ην 
έηνο 2000) ζηηο ηξαηνινγηθέο Τπεξεζίεο γηα Καηάζεζε Γειηίνπ Απνγξα-
θήο 

 
ΥΕΣ.:  α.  Άξζξν 10  Ν. 3421/05 (ΦΔΚ 302 Α΄) 
             β. Φ. 429.1/47/354987/. 2252/09-12-2013 ΚΤΑ (ΦΔΚ Β΄ 3176/13- 
                  12-2013) 

 
1. αο γλωξίδνπκε όηη ζύκθωλα κε ηελ ηζρύνπζα ζήκεξα ζηξαηνινγηθή λν-

κνζεζία, οι ζηπαηεύζιμοι πος γεννήθηκαν ηο έηορ 2000 (θιάζεωο 2021) ππν-
ρξενύληαη λα θαηαζέζνπλ Γειηίν Απνγξαθήο θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 02 
Ιανοςαπίος 2018 μέσπι 02 Αππιλίος 2018. Η ζςμπλήπωζη και καηάθεζη ηος 
ΔΑ είναι δςναηόν να ππαγμαηοποιείηαι είηε ζηιρ ηπαηολογικέρ Τπηπεζίερ 
είηε ζηα καηά ηόποςρ Κένηπα Εξςπηπέηηζηρ Πολιηών (ΚΕΠ) καηά ηιρ επγάζι-
μερ  ημέπερ και ώπερ. 

 
2.  Δπεηδή ε δηαδηθαζία απνγξαθήο θαη ε επηηπρήο έθβαζή ηεο ζηεξίδεηαη θα-

ηά θύξην ιόγν ζηε ζωζηή θαη επξεία ελεκέξωζε ηωλ ζηξαηεύζηκωλ, παξαθαινύκε 
γηα ηελ αθξηβή θαη έγθαηξε εηδνπνίεζή ηνπο ζρεηηθά κε ηα παξαθάηω, πξνθεηκέλνπ 
λα απνθεπρζεί ε επηβνιή δηνηθεηηθώλ θπξώζεωλ: 

 
                α.  Οη ζηξαηεύζηκνη κπνξνύλ λα πξνζέιζνπλ ζηελ πιεζηέζηεξε 
ζηνλ ηόπν θαηνηθίαο ηνπο ηξαηνινγηθή Τπεξεζία ή Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ 
(ΚΔΠ) ανεξάπηηηα με ηη Δημοηική Ενόηηηα εγγπαθήρ ηοςρ ζηα Μηηπώα Αππέ-
νων.  
 
                β.  Καηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ απαπαί-
ηηηα, πξωηόηππα ή επθξηλή θωηναληίγξαθα ηωλ παξαθάηω δηθαηνινγεηηθώλ: 
 
        (1)  Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο ή Διιεληθνύ Γηαβαηεξίνπ 
 

         (2)  Βεβαίωζεο  Απόδνζεο  ΑΦΜ  ε  νπνία  εθδίδεηαη  από  ηελ αξκόδηα 
ΓΟΤ. 

 
     (3) Βεβαίωζεο ΑΜΚΑ ε νπνία εθδίδεηαη από ην δηθηπαθό ηόπν 
www.amka.gr, καθόζον η αναγπαθή ηων ανωηέπω ζηοισείων (ΑΔΣ-ΑΦΜ-
ΑΜΚA) ζηο Δεληίο Aπογπαθήρ είναι ςποσπεωηική. 

  

             γ.  Δπηπξόζζεηα,       γηα         ηελ         επίηεπμε      ηαρύηεξεο      θαη    
πιεξέζηεξεο επηθνηλωλίαο, νη ζηξαηεύζηκνη νθείινπλ λα γλωζηνπνηνύλ ςποσπεω-
ηικά θαηά ηελ θαηάζεζε ηνπ Γειηίνπ Απνγξαθήο ηε δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπ-
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δξνκείνπ ηνπο (E-mail), πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε άκεζε ελεκέξωζή ηνπο 
αλαθνξηθά κε ηηο ζηξαηνινγηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο, ώζηε λα απνθεπρζνύλ πηζαλέο 
ζπλέπεηεο από ηε κε ελεκέξωζε (πξόζζεηε ζηξαηηωηηθή ππνρξέωζε, αδπλακία 
εύξεζεο από ηηο Αζηπλνκηθέο Αξρέο θιπ). 

 
          δ.  Όζνη έρνπλ ζοβαπά πξνβιήκαηα πγείαο, γηα ηα νπνία πηζα-
λνινγείηαη ε αθαηαιιειόηεηα γηα ζηξάηεπζε, ππνβάιινπλ ηαηξηθέο γλωκαηεύζεηο ή 
βεβαηώζεηο, από ηηο νπνίεο ζα πεξηγξάθεηαη κε ζαθήλεηα ε πάζεζε. 
 

              ε.  Οη  ζηξαηεύζηκνη  κπνξνύλ  λα  εθηππώλνπλ  από  ηε Γηθηπαθή Πύιε 
ηωλ ηξαηνινγηθώλ Τπεξεζηώλ (www.stratologia.gr) Απνδεηθηηθό θαηάζεζεο ΓΑ 
πιεθηξνινγώληαο ην ηξαηηωηηθό Αξηζκό ηνπο ή ηνλ Αξηζκό ηνπ Γειηίνπ ηεο Αζηπ-
λνκηθήο Σαπηόηεηάο ηνπο. 

 
        ζη. Όζνη δελ ηεξνύλ ηηο ωο άλω ππνρξεώζεηο ππέρνπλ ηηο παξαθάηω δηνη-
θεηηθέο θπξώζεηο: 
 
           (1) Δλόο (1) κελόο πξόζζεηεο ζηξαηηωηηθήο ππνρξέωζεο, 
ζε πεξίπηωζε εθπξόζεζκεο ππνβνιήο ηνπ Γειηίνπ Απνγξαθήο. 

 
            (2) Γύν (2) κελώλ πξόζζεηεο ζηξαηηωηηθήο ππνρξέωζεο, 
ζε πεξίπηωζε κε ππνβνιήο ηνπ Γειηίνπ Απνγξαθήο. 

 
   (3) Σξηώλ (3) κελώλ πξόζζεηεο ζηξαηηωηηθήο ππνρξέωζεο, ζε πε-

ξίπηωζε αλαγξαθήο ζην Γειηίν Απνγξαθήο αλαθξηβώλ ζηνηρείωλ ή θαηάζεζεο 
αλαθξηβώλ δηθαηνινγεηηθώλ. 

 
                δ.  Οη κε εγγεγξακκέλνη ζε κεηξών αξξέλωλ, νη νπνίνη ππν-
ρξενύληαη λα απνγξαθνύλ (αδήλωηοι), πποκειμένος να θεωπηθούν ωρ εμππο-
θέζμωρ καηαθέζανηερ, νθείινπλ κέρξη ηελ θαζνξηζκέλε πξνζεζκία από ηελ πα-
ξάγξαθν 1 ηεο παξνύζαο, λα ππνβάινπλ ζηηο ηξαηνινγηθέο Τπεξεζίεο ή ζηα θαηά 
ηόπνπο Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΔΠ) βεβαίωζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο, 
από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη όηη ππέβαιαλ δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζε 
κεηξώα αξξέλωλ. Οη παξαπάλω έρνπλ ππνρξέωζε λα απνγξαθνύλ εληόο κελόο 
από ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο εγγξαθήο ηνπο ζην κεηξών αξξέλωλ. 
 

     3.  Ηδηαίηεξε κέξηκλα πξέπεη λα ιεθζεί, ώζηε λα εηδνπνηεζνύλ απηνί πνπ δηακέ-
λνπλ ζην εμωηεξηθό, κέζω νηθείωλ ή ζπγγελώλ ηνπο. Οι διαμένονηερ ζηο εξωηε-
πικό θα απογπαθούν ζηιρ απμόδιερ Πποξενικέρ Απσέρ κέζω ηνπ δηθηπαθνύ ηό-
πνπ (www.stratologia.gr),  ππνρξενύκελνη λα  πξνζθνκίζνπλ, εθόζνλ δε δηαζέ-
ηνπλ θάπνην από ηα αλαθεξόκελα ζηελ αλωηέξω παξάγξαθν δηθαηνινγεηηθά, επί-
ζεκα μελόγιωζζα έγγξαθα απόδεημεο ηεο ηαπηνπξνζωπίαο ηνπο. Οη Πξνμεληθέο 
Αξρέο ππνρξενύληαη λα απνζηείινπλ ηαρπδξνκηθά ηα Γειηία Απνγξαθήο ζηηο αξ-
κόδηεο ηξαηνινγηθέο Τπεξεζίεο. 
 

    4. Οι αποδέκηερ ππορ ενέπγεια παξαθαινύληαη γηα ηηο δηθέο ηνπο καηεπεί-
γοςζερ ενέπγειερ, ώζηε ην πεξηερόκελν ηνπ παξόληνο λα θαηαζηεί γλωζηό ζηνπο 
ζηξαηεπζίκνπο και να ηο δημοζιοποιήζοςν εςπέωρ κε νπνηνλδήπνηε, θαηά ηελ 
θξίζε ηνπο, ππόζθοπο και αποηελεζμαηικό ηπόπο, δίλνληαο ηδηαίηεξε βαξύηεηα 
ζηελ πιήξε ζπκπιήξωζε ηνπ ΓΑ (ΑΔΣ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, E-mail, δνζη καηοικίαρ, 
ηηλέθωνα επικοινωνίαρ κηλ.). 
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 5. Η Αποκενηπωμένη Διοικήζη, οι Δήμοι και οι Κοινόηηηερ παπακα-
λούνηαι λα δεκνζηνπνηήζνπλ ην πεξηερόκελν ηνπ  εγγξάθνπ απηνύ κε νπνηνλδή-
πνηε θαηά ηελ θξίζε ηνπο πξόζθνξν ηξόπν, ώζηε λα ελεκεξωζνύλ όινη νη ελδηα-
θεξόκελνη. Επιππόζθεηα, παπακαλούνηαι για ηην ενημέπωζη ηων ΚΕΠ ηηρ 
απμοδιόηηηαρ ηοςρ. 
 
 6.  Οι Διεςθύνζειρ Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ, ν ΟΔΔΚ θαη ν ΟΑΔΓ 
παξαθαινύληαη όπωο ελεκεξώζνπλ ζρεηηθά όλερ ηιρ σολέρ και σολεία (δεκό-
ζηα – ηδηωηηθά – εκεξήζηα – λπρηεξηλά θηι.) θαη Ηδξύκαηα ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπο, 
γηα ην πεξηερόκελν ηνπ παξόληνο θαζώο θαη ηελ θαηά ην δπλαηόλ επξύηεξε θνηλν-
πνίεζή ηνπο πξνο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θαη ζπλνιηθά ηνπο γελλεζέληεο ηο έηορ 
2000 ανεξαπηήηωρ ηων ηάξεων πος παπακολοςθούν.(όσι μόνο ηη Γ΄Λςκείος) 

 
         7.   Σα  εκπαιδεςηικά   ιδπύμαηα  παξαθαινύληαη   λα  ππελζπκίδνπλ  ζηνπο 
καζεηέο ηνπο ηελ παξαπάλω ππνρξέωζε ζε ηακηά σπονικά διαζηήμαηα. 
 

 8.   Γηα νπνηαδήπνηε άιιε δηεπθξίληζε, απνξία ή πιεξνθνξία κπνξείηε λα 
απεπζύλεζηε ζηελ Τπεξεζία καο (ηειέθωλα: 2613610015,-17,-12) ή ζε νπνηαδή-
πνηε ηξαηνινγηθή Τπεξεζία. 
 

         9.    Υεηξηζηήο ζέκαηνο : Αλζιγόο (ΝΟΜ) Αθξηβή Ρεγνπνύινπ, Δηζεγεηήο 
2νπ Σκήκαηνο, ηει: 2613610021. 
  
      Αλρεο (ΝΟΜ) Κωλζηαληίλνο Μπηξκπίιεο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν     (Γηα ηνλ απνπζηάδνληα Γληε) 
 
 
Αλζιγνο (ΝΟΜ) Αθξηβή Ρεγνπνύινπ 
      Δηζεγεηήο 2νπ Σκήκαηνο 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ                                                                    
                                               
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα                                                               
 
Απνθεληξωκέλε Γηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ-Γπηηθήο Διιάδαο-Ηνλίνπ    

 

Γήκνη Ννκνύ Αραΐαο   
Γήκνη Ννκνύ Ζιείαο                                            
Γήκνη Ννκνύ Αηηωιναθαξλαλίαο                         
Γήκνη Ννκνύ Εαθύλζνπ        
Γήκνη Ννκνύ Κεθαιιελίαο                                                                        
Γήκνη Ννκνύ Λεπθάδαο                                                                         
Γλζε πνπδώλ θαη Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο  
Γλζε Β΄ζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Αραΐαο                                                               
Γλζε Β΄ζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Αηηωιναθαξλαλίαο                                            
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Γλζε Β΄ζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Ζιείαο                                                                
Γλζε Β΄ζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Εαθύλζνπ                                                           
Γλζε Β΄ζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Κεθαιιελίαο                                                      
Γλζε Β΄ζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Λεπθάδαο                                                           
Γεληθά Λύθεηα - ΔΠΑΛ - ΔΠΑ - ΗΔΚ                                                               
  
 

Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία                                                               
 
Β’ ΓΤ               
Τ Γπηηθήο Διιάδαο                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 


